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De politie sluit kopieergedrag van de beschietingen langs de
snelwegen niet uit. Het is niet voor het eerst dat deze vorm van
criminaliteit opduikt, YouTube staat vol zelfgemaakte filmpjes
van ‘car shootings’.

Het kattenkwaad
ver voorbij

H

et KLPD spreekt
van mogelijk kopieergedrag, maar wellicht heeft
de eerste in Nederland
opererende dader al goed naar anderen
gekeken. Het internet staat vol met
filmpjes waarbij rijdende auto’s ter
vermaak beschoten worden met luchtdrukpistolen en paintballguns.
Een voorbeeld van YouTube: een
groepje Amerikaanse jongetjes zit in de
bosjes. „We hebben een vluchtplan
nodig, we kunnen hier niet naar beneden rennen’’ zegt een jongen tegen zijn
vriend die rond de vijftien oogt. Hun bb
gun, een bepaald type luchtdrukpistool,
is in de aanslag. De andere jongen legt
aan en schiet op een voorbij rijdende
auto. „Shit, ik krijg zo’n adrenalinekick
nu”, zegt een derde stem.

Ook geënsceneerde filmpjes, waarbij
vaak Amerikaanse wapenbezitters hun
schietkunsten demonstreren op een
autowrak, zijn er volop. Toppunt is een
clip van het Deense leger waarbij ‘ter
oefening’ enkele autowrakken in de as
worden gelegd met een anti-tankwapen.
Maar net als in Nederland blijft het
in de VS niet altijd bij een enkel incident van verveelde hangjongeren die
het verschil tussen kattenkwaad en
vandalisme niet kennen.
Zo was in Louisiana in het voorjaar
een autoschutter actief en had de staat
Rhode Island te maken met een vandaal
die ten minste 20 auto’s op de korrel
nam. In Edmond, vlak bij Oklahoma,
werden na vergelijkbare delicten vier
jongens opgepakt. Twee van de daders
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waren slechts 17 jaar oud en waren
bijzonder nerveus over hun arrestatie,
waarna zij onmiddellijk bekenden,
aldus de plaatselijke nieuwszender.
Het KLPD, die de zaak onderzoekt,
kijkt met interesse naar vergelijkbare
misdrijven in het buitenland. „IPOL, de
inlichtingenpoot van het KLPD, betrekt
dit soort relevante informatie bij het
dossier. We willen vooral heel graag
weten wat dit kan veroorzaken”, laat
een woordvoerder weten. Naar aanleiding van de reeks beschietingen kijkt
het KLPD sinds begin deze week mee
naar rechtstreekse beelden van het
verkeer op de snelwegen in het zuidwesten van het land. Dat gebeurt in de
regionale verkeerscentrale van Rijkswaterstaat in Rhoon, bij Rotterdam.
De politie tast echter nog volledig in
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aanwijzingen niet, zegt Jasper van der
Kemp, criminoloog gespecialiseerd in
daderprofilering van de Vrije Universiteit. „Dit soort zaken worden maar
zelden opgelost. Bovendien gaat het
om een heel eenvoudig te plegen delict,
waarbij de dader geen sporen achterlaat.”
De daden komen qua profiel nog het
dichtst bij pyromanen volgens de onderzoeker. „IJdelheid speelt daarin een
rol. Het is een manier om aandacht te
krijgen, ook al is het indirect. Je laat
zien dat je iets voorstelt.”
Juist de eenvoud van het delict en het
feit dat andere daders op YouTube te
bekijken zijn, kan copycatgedrag stimuleren. „Het is spannend, de dader
krijgt er aandacht mee en de filmpjes
laten zien hoe eenvoudig het is.”
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het duister. Er zijn geen kogeltjes
gevonden, wat het vermoeden sterkt
dat er gebruik wordt gemaakt van een
luchtdrukpistool. Zeker weten doet de
politie dat echter niet. Het is onbekend
of er sprake is van één of van meerdere
schutters. Bovendien weet de politie
niet of de incidenten veroorzaakt worden door los opererende schutters of
dat er sprake is van een groep. Ook
wordt kopieergedrag niet uitgesloten.
Er is een beloning van 10.000 euro
uitgeloofd voor de tip die leidt tot de
aanhouding van de schutter(s). Inmiddels zijn er bijna 40 beschietingen
geweest, allen in de omgeving van
Rotterdam. Hoewel dagelijks tientallen
tips binnenkomen, hebben die tot nu
toe niet geleid tot een aanhouding.
Echt verwonderlijk is het gebrek aan
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